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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (19) في أصول الفقه الورقات متن شرح

 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
سىب   الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى للىه وصىحبه عيمعىين،

بقيى   ،ا مناىا بعىم مىا يناسىب شىرحهشىرحن ،ذكىر مناىا الشىوكانث ا نىث عشىر شىر ا   ،الكالم على شروط األصل
 مناا بقية، والمؤلف كما ترون يقول:

فلىو  :تفدق عليده بدين الخصدمينمثابتًا بددليل ، من شرط األصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين
لمسىللة عو ا ،ن األصىل: إفعلى سيبل الم ال لو قلنىا -يعنث من عهل العلم-  ب  األصل بدليل ي بته عحد دون عحد

المنصوص علياا الكفارة فث وطء الحائم، دينار عو نصفه كفارة، فياء شخص فقاس على وطء الحىائم مى ال  
ب فىىث الىىوطء وطء النفسىىاء كفىىارة دينىىار عو نصىىفه، وعراد عن يىىقىىال: ييو  -مىى ال  علىىى سىىبيل الم ىىال-وطء النفسىىاء 

عو غيىره مىن المىذاهب األخىرط: وطء النفسىاء  -مى ال  –فيقىول لشىافعث  ،يقرر المسللة على غيره، حنبلث يقىول باىذا
فقك على صحة افيه الكفارة دينار عو نصفه، قياسا  على وطء الحائم، يقول له صاحب المذهب ال انث: عنا ال عو 

ال عوافقك على صىحته وعلىى  بوتىه، فىال بىد عن يكىون  -الدليل– الدليل الذي اعتمد  عليه، الذي ع ب  به األصل
 .عليه بين الخصمين ا  متفق ا  دليل األصل  ابت

 ..،قىال صىاحب المىذهب كىذا، وقىال الخصىوم كىذا، وعنىتم تىرون فىث ،عهل العلم يسمون المتناظرين خصوم خصوم
تخريج عحاديث الاادية، مىن عدلىة الخصىوم، مىن عحاديىث  -وهو كتاب حديث-على سبيل الم ال فث نصب الراية 

مىا ظاىر م ىل هىذا إال لمىا تعصىب النىاس  رائاىم، لمىا تعصىب الخصوم، خصوم صار  قضايا المسائل العلميىة، 
ال قبىل ذلىك المىام الشىافعث مىاذا يامىهر يامىه ظاىور  الناس بآرائام ومذاهبام صىار  المنىاظرا  بىين الخصىوم، واب
الح ، يقول: ولو كان على لسان الخصم، يامنا ظاور الح ، فتسمية المناظر عو تسمية صاحب المذهب ا خر 

يصال الحية إليه خصىم، هىذا فيىه تيىول، ولاىذا يقىول:  المراد إقن ومدن شدرط األصدل أن يكدون ثابتدًا بددليل اعه واب
فىىىث وطء النفسىىىاء كفىىىارة دينىىىار عو نصىىىفه، قياسىىىا  علىىىى  :وعرفنىىىا م الىىىه، فىىى ذا قلىىى  : متفدددق عليددده بدددين الخصدددمين

ال عوافقىك عليىه، ظىاهر  الحائم الذي فيه النصف، يقول لك: عصل النص الذي اعتمد  عليه فث تقرير األصىل
ال م  و بظاهرر هذا ظاهر.ا هواب

ال ستةر ال عك ر سبعة، هذا سبعة،  يب.   يب بقية الشروط التث عشار إلياا الشوكانث، شرحنا خمسة واب
 طالب:.......

 خمسةر
 طالب:.......

ن األصىل المقىيس عال يكون األصل المقيس عليه فرعا  ألصل لخر، هذا انتاى،  يب، فرعا  ألصل لخر، عال يكو 
 عليه فرعا  ألصل لخر.
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ن كىىان عىىاد الكىىالم علياىىا ذهىىب- فىىث مسىىللتنا التىىث قررناهىىا عصىىل وهىىو وطء  علىىى ا  يعنىىث وطء النفسىىاء قياسىى -واب
 رعيشالحائم فيه كفارة دينار عو نصفه عند من ي بته، يلتث بمسللة هث فرع عن وطء النفساء م ل 

 .رة دينار عو نصفه، قياسا  على النفساء، والنفساء قياسا  على الحائمنه فث وطء المستحاضة كفا: إلو قال قائل
عال يكون األصل المقيس عليه فرع ألصل لخر، نعم، لماذار ألن كان  العلة فث الفرع األول م ل العلة فىث الفىرع 

انث الحكىىم ت ويىىل، الفىىرع ال ىى ؛فىىال داعىىث ذكىىر الفىىرع األول ،ال ىىانث، وهىىث علىىة األصىىل يشىىترك ال ال ىىة فىىث العلىىة
ال ال، ال داعث لذكر الفرع األول  ألنه ت ويل، وهذا عشرنا إليه سابقا . ؛باألصل، صحيح واب

السادس من الشروط التث ذكرها الشوكانث: عال يكون دليل حكم األصل شامال  لحكم الفرع، عما لو كىان شىامال  لىه 
تغناء عنىه بىدليل األصىل، وألنىه ال يكىون يعىل خرج عن كونه فرعا ، وكان القياس ضائعا  لخلىوه عىن الفائىدة باالسى

وا خر فرعا  عولى من العكس، يعنث إذا تناول  العلة بعموماا عك ر من صورة، نعم، تناولى  العلىة  عحدهما عصال  
الخمىر مسىكر، نعىم، نقىول عيضىا :  ،بعموماا عك ر من صورة م ل علة السكار، هىذه علىة تتنىاول عك ىر مىن صىورة

ال الرالكالونية مسكر،   المخدرا  مسكر، الحشيش مسكر، ييد واب
، لىون مىن األ يىاب فيىه كحىول وفيىه عشىياء تسىكر، ..الحشيش مقيس على الخمر، الكالونيىة يقىاس علىى :ما نقول

نعم، ما نقول هث مقيسة على الخمر لماذار ألن عموم العلة يشمل كل هذه الذي هو السكار، فال داعىث للقيىاس 
 .مول العلةفث هذه الصورة، إنما ش

كيىىف نقىىول بتحقىى  العلىىة فىىث الفىىرع كتحققاىىا فىىث األصىىل، يكىىون األصىىل منصىىوص عليىىه، إذا كىىان األصىىل  نإذ
ومىىا عىىداه غيىىر منصىىوص عليىىه، وبح نىىا عىىن العلىىة  ،نعىىم، إذا كىىان األصىىل مسىىمى فىىث الىىنص ،منصىىوص عليىىه

الفىر  بىين قيىاس الحشىيش علىى  وعيىش هىذه مىن الشىروط الغيىر المتفى  علياىا، نعىم، يعنىث وافويدناها من بقة، تىر 
صىىل مباشىىرة، ويىىين قيىىاس مىىاذا نقىىيس فىىث بىىاب الريىىا األن العلىىة تتنىىاول مىىر بيىىامة علىىة السىىكار، الىىذي قلنىىا: إالخ

 م ال ر
 طالب:.......

القىىىو   :، لمىىاذار لمىىاذا ال نقىىولهن العلىىىة تناولتىىه، العلىىة تناولتىى: إاليىىامة، لمىىاذا ال نقىىولبنعىىم، األرل علىىى البىىر، 
 السكارر نعم. لنا فث علةما ق ما تناول  البر، م ل دخار تناول  الرل م لواال

 طالب:.......
 كيفر

 طالب:.......
هو منصوص علىى البىر، والخمىر منصىوص عليىه، لكنىه منصىوص عليىه مىة علتىه فالعلىة منصوصىة، وبعموماىا 

ن كان بعضام ال -تدخل الفروع- وشمولاا للفروع كلاا تدخل   يلتف  إلى م ل هذا.هذا ويه الفر ، واب
 .وهذا شرح، نعم لفا  عليه التيه إلى  بوته عوال :ألنه لو كان مخت ؛عن يكون الحكم فث األصل متفقا  عليه

ألن القياس فىث نفسىه ال يشىترط االتفىا  عليىه فىث يىوال التمسىك  ؛يول يماعة القياس على األصل المختلف فيه
رنا باألسبوع الماضث بقياس الحير الذي رمث به فث ظ  ما ن ث م ليعن، به، فسقوط ذلك فث ركن من عركانه عولى
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، هىىذا ال يتفىى  عليىىه الخصىىمان، فينفىىث حكىىم ..المىىاء المسىىتعمل، بيىىامة االسىىتعمال فىىث كىىلاأليىىشر  اليمىىرة علىىى
 .األصل الخصم، فضال  عن الفرع

ألنىه  ؛ ييىول عن يرمىى بىه  انيىةال نعىم، نه الحير الذي سىب  الرمىث بىه،: إإذا استدل حنبلث عو شافعث وقال :قلنا
ألنىه اسىتعمل فىث عبىادة، يقىول المىالكث:  ؛كالماء الذي اسىتعمل فىث ال اىارة ال يسىتعمل  انيىة ،مستعمل فث عبادة

الشىىرط الىىذي قبىىل الماضىىث، هىىذا فىىث دليىىىل  ،عنىىا ال عوافقىىك علىىى حكىىم األصىىل عنىىا ال عوافقىىك علىىى حكىىم األصىىل،
 عليه بين الخصمين. ا  وهنا األصل نفسه، حكم األصل البد عن يكون متفق األصل، ال بد عن يكون متفقا  عليه،

اتف  على إ با  الحكم فث األصل لكنه معلىل  إذا ذلكيكون حكم األصل ذا قياس مركب، و  هنا يقول ال امن: عال
  ائىل و ىول فيىه األصىوليون واليىدليون، كىالم علىى هىذا الشىرط بمىا الكىالم..،  ألحدهما بعلة، إلى لخر كالمىه،

 تحته.
ألنىىه ال يفيىىد إال  ؛التاسىىة: عال نكىىون متعبىىدين فىىث ذلىىك الحكىىم بىىالق ة، فىى ن تعبىىدنا فيىىه بىىالق ة لىىم ييىىل فيىىه القيىىاس

 ، عيىشالظن، وقىد ضىعف ابىن األنبىاري القىول بىالمنة، بىل مىا تعبىدنا فيىه بىالعلم يىال عن ي بى  بالقيىاس الىذي يفيىده
ألنىه ال ؛ لك الحكم بالق ة، فى ن تعبىدنا فيىه بىالق ة لىم ييىل فيىه القيىاسعال نكون متعبدين فث ذ معنى هذا الكالمر

 ريفيد إال الظن
يعنىىث ال بىىد عن  ..،هىىل يشىىترط عن يكىىون  بىىو  الحكىىم فىىث األصىىل عو فىىث الفىىرع بدريىىة مسىىاوية ل بىىو  الحكىىم فىىث

صل فث قوة الحكمر عقول: هل يشترط عن يتساوط الفرع مة األ..، يعنث فث داللة النص عو فث ،يستوي فث الحكم
ألن األصىىل  بىى   ؛ال يشىىترط، بىىل معىىروي عن فىىث الفىىرع حكمىىه عضىىعف مىىن حكىىم األصىىل كمىىا هىىو معىىروير نعىىم

 ا .عو ظني ا  وسواء  كان هذا النص ق عي -النص–بالدليل 
سىاوط ألن القياس ال يفيد إال الظىن، وال بىد عن يت ؛ما  ب  بالدليل الق عث عندهم كلنه يشم منه عنه ال يقاس عليه

 الفرع مة األصل فث الحكم، وليس كذلك، ولذا ضعف ابن األنباري القول بالمنة.
العاشر: عال يكون معدوال  به عن قاعدة القياس، يعنث ال يلتث على خالي األصل، األصىل ال يىلتث علىى خىالي 

ن كان كل حكم دل عليه نص فاو عصل  .األصل، واب
ب بىو  البيىة وهىو لىم يحضىر،  -عليىه الصىالة والسىالم-شىاد للنبىث لكن شىاادة خليمىة مى ال ، شىاادة خليمىة الىذي 

ال شىباه، فيعىل النبىث  هعفىال يصىدق -بخبىر السىماء- وقال: إنه يصدقه فث المغيبا  عليىه الصىالة -ببيىة بعيىر واب
 شاادته بشاادة ا نين، نعم. -والسالم

وْا َشددُديَدْيُن مدد :هىىذا الحكىىم يىىاء علىىى خىىالي األصىىل، األصىىل َجدداُلماْم }اْسَتْشددُددا ، قىىد يقىىول [( سىىورة البقىىرة282)] ن رُ 
قائل: هذا الشخص، هذا العلم األشم هذا عن عشرة ما هو بعن ا نين، إمىام حىافض ضىابر ورع تقىث، مىا هىو بلقىل 

 .منللة من خليمة
هىو عفضىل منىه وعيىل، هىل ييىول عن نسىتعمل و هىل يقىاس علىى خليمىة  -رضث هللا عنىه-نقول: يا عخث عبو بكر 

قياس األولى، إذا  ب  فث خليمة وهو من سائر الصحابة، نقول: ال بد عن ي ب  هذا الحكم فث عبث بكىر فث هذا 
ال مى  و بظىاهررا هىوعمر وع مان وعلث وكبار الصحابةر عو نقول: هذا خاص به فال يقاس عليىه غيىرر ظىاهر واب

  يب.
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خىالي ال يكىون حكىم األصىل يىاء علىى  وهىذه المسىللة بعىد فياىا :الشرط الذي يليه: عال يكون حكم األصل مغلظىا  
واحتف باىذا المنكىر مىا يقتضىث تغلىيض العقوبىة عليىه، مىا  ا ،سبيل التغليض على فاعل هذا، يعنث شخص فعل منكر 
الحكم عليىه، غليض ألنه قارن ارتكابه لاذا المنكر ما يقتضث ت ؛يقتضث تغليض العقوبة عليه، فياء الحكم فيه شديد

 رنعم رمن يذكر م اال   ري هذا المنكر ماما كان وضعه يحكم عليه بذلك الحكمرن كل من اقت: إفال نقول
ما  عين الراعث، وم لوا به، ففعل بام م لعث، وارتدوا عن السالم، وسملوا العرنيين، غلض عليام الحكم، قتلوا الرا 
ألناىم قتلىوا الراعىث  ؛العرنيينما فعىل بى من الناس قتل فيفعل به م ل ا  ن فالن: إفعلوا به مما لة، هل يكفث عن نقول

 ففعل بام هذا الفعلر
لما احتف بفعلام من عفعال عخرط، لكن لو يد من فعل هذا الفعل قتل وسمل وارتىد  ؛نقول: غلظ  عليام العقوبة

 وفعل وترك، نعم، يفعل به م ل ما فعل بام.
المسىىتفاد متىىلخر عىىن المسىىتفاد منىىه  ألن الحكىىم ؛يقىىول: ال ىىانث عشىىر عال يكىىون الحكىىم فىىث الفىىرع  ابتىىا  قبىىل األصىىل
 بالضرورة، فلو تقدم للم ايتماع النقيضين عو الضدين وهو محال.

قبىل األصىل،  -الحكىم فىث الفىرع- ر كيف ي ب  حكم الفرعليشقبل األصل،  اب  ب ا  عال يكون الحكم فث الفرع  ابت
ال ما يتصورر نعم  عمرر نيمكن ي ب ر  بوته بلي شثءر يتصورر نعم، يتصور واب

 طالب:.......
يكىىون حكىىم األصىىل باالستصىىحاب الفىىرع باالستصىىحاب،  ىىم يىىلتث عصىىل منصىىوص عليىىه يشىىارك ذلىىك فىىث العلىىة، 

ال ما هو بواضحرفنقيس ما  ب  باالستصحاب على ما    ب  بالنص، واضح واب
 :عندنا مسللة

يىىه دليىىل، وويىىد قبىىل عن نفتىىرم شىىثء مىىن األعيىىان المنتفىىة باىىا قبىىل ورود الشىىرع، شىىثء ينتفىىة بىىه ولىىيس عنىىدنا ف
، السىىقنقور الىذي م لنىا بىه سىابقا ، م لنىا بىه سىابقا ، شىخص بحىىث ..يىنص علىى نظيىره فىث الحكىم، نىلتث إلىى الضىب

عىن السىقنقور مىىا ويىد فىث النصىىوص مىا يىدل علىىى منعىه وال علىى إباحتىىه، قىال: األصىل عن الحىىرام مىا حرمىىه هللا، 
فالسىقنقور حىالل،  ىم نىص علىى إباحىة عكىل الضىب بعىد  نستصىحب هىذا األصىل :وقىال ،ومشى على هىذا األصىل

 ةبىالبراء-ن  بىو  عكىل السىقنقور باالستصىحاب : إذلك والسىقنقور مشىبه للضىب والعلىة اليامعىة واحىدة، فاىل نقىول
 بالقياس على الضبر :عو نقول -األصلية
 ن هذا الفرع  ب  حكمه قبل  بو  حكم األصل كيف  ب ر: إنقول

ن  بىو  عكىل : إ ىم ويىدنا مىا يناسىبه ممىا نىص عليىه بعىد ذلىك، هىل نقىول -راءة األصىليةبىالب- ب  باالستصىحاب 
 رعو نقول بالقياس على الضبر نعم -باالستصحاب–السقنقور بالبراءة األصلية 

 طالب:.......
 لماذار

 .......طالب: ألندا اتصفت
 نعمر

 على األصل.طالب: .....
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ألن الحكىم المسىتفاد متىلخر عىن المسىتفاد منىه  ؛رع  ابتىا  قبىل األصىلالشىرط ال ىانث عشىر: عال يكىون الحكىم فىث الفى
 بالضرورة، فلو تقدم للم ايتماع النقيضين عو الضدين وهو محال.

 كيف يللم ايتماع النقيضينر
الحىرام مىا حرمىه هللا،  ىم نىص علىى الىول  وعنىه فويسى ،  :نعكس المسللة السابقة، ياء واحىد وشىاي سىقنقور وقىال

و يسىىتعمل القيىىاس علىىى ع ،شىىبه الفويسىى ، قىىال: عنىىا عنىىدي البىىراءة األصىىلية، نسىىتعمل البىىراءة األصىىليةوقىىال: هىىذا ي
 الول .

 طالب: البراءة األصلية.
ال ما يشبهر يشبه الول  لهو مشبه  هذا كله من عيل تقرير هىذا الشىرط، مىة عن ع ىره الحقيقىث لىيس ، لول ، يشبه واب
 يمكن عن يستعمل فيه قياس الشبه. ألنه مالال الشكال قائم ؛له ع ر فعلث

البراءة األصلية قبل ورود الشىرع، عمىا بعىد ورود الشىرع، يعنىث بعىد ويىود الىنص الىذي يىدل علىى ذلىك تصىريحا  عو 
 البراءة األصلية.تلميحا  ارتفة حكم 

 طالب:.......
 هذا ليادة، هذا داعم للبراءة األصلية.

 طالب:.......
ال على الضبر نقول: قياسه علىى الىول  ناقىل لىه لكن ا ن إذا عردنا عن  ه،إي نقيس السقنقور نقيسه على الول  واب

 .عن البراءة األصلية، وقياسه على الضب مب  له على البراءة األصلية، والناقل عن األصل عولى من المبقث له
 نتاينا.ا ول، يعنث إذا بدنا نسترسل فث م ل هذه األمور ما تعلى كل حال المسللة 

 .......طالب:
 لونر عيش

 طالب:.......
 عشر شرط، اشتر وا فث الفرع عريعة شروط: اعلى كل حال هذه ا ن

علته لعلة األصل، وهنا يقىول: مىن شىرط الفىرع: عن يكىون مناسىبا  لمصىل ال منىافرا  لىه، يعنىث تيىد  ةعحدها: مساوا 
تنىىافر بىين الحكمىىين عو بىىين األمىىرين،  بينامىا مىىن التما ىىل والتقىارب مىىا ييعىىل اللحىىا  لىه ويىىه، عمىىا لىو كىىان هنىىاك

الشرع ال ييمة بىين المختلفىا ، كمىا عنىه ال يفىر  بىين المتمىا ال ، مسىاواة علتىه لعلىة  ف ن ،..الفرع واألصل، ف نه
 األصل، يعنث ويود العلة فث الفرع كويودها فث األصل.

 ئا  تحريمىه، وفيىه علىىة ويىدنا شىىي نىص علىىى ئا  لىو ويىدنا شىىي معنىى هىىذار ، عيىىشال ىانث: مسىاواة حكمىىه لحكىم األصىل
وحكىىم عكلىىه  ،فيىىه شىىثء مىىن هىىذه العلىىة، عقىىل مىىن هىىذه العلىىة فيىىه، يعنىىث شىىثء ضىىار، نعىىم، سىىم مىى ال  قاتىىل ..،قىىد

ن لىم  :فقلنا -ضرر يسير- ألنه يقتل، يئنا م ال  لمشروب من المشروبا  فيه ضرر ؛التحريم نقيسه على السىم واب
قوط مناا فث الفرع، ونع يىه فىث الحكىم عقىل مىن حكىم األصىل نقىول: مكىروه، يشاركه فث العلة، العلة فث األصل ع

ال ما يصلحر لماذار  يصلح واب
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نقىىيس شىىفنا عي شىىثء فيىىه ضىىرر،  :لالخىىتالي فىىث العلىىة وفىىث الحكىىم، فىىال يكىىون هىىذا مىىن بىىاب القيىىاس، مىىا نقىىول
لىيس بكبيىر، نعىم، فياىا ضىرر لكنىه نفتىرم عنىه لىيس لكنه  ،ضرر يسير نعم، المشروبا  الغالية م ال  فياا ضرر

بكبير، ال نذهب إلىى ععالهىا التىث فياىا األمىور األخىرط، التىث ع بتى  التيريىة عن فياىا مىواد ضىارة، عو مى ال  نقىول: 
سفن م ال  وهو عخفاا ضررا ، عو تىيم، عو شىثء مىن المشىروبا  التىث فياىا حموضىة، وال فياىا علىوان، القاىوة، عخىف 

يقىىول، صىىاحب غايىىة المنتاىىى يقىىول: ويتيىىه نحىىو دخىىان وقاىىوة  يىىاء هنىىا  عيىىشوة، تىىدري صىىاحب الغايىىة منىىه القاىى
 ؛ألننا منعنا السىم ؛تمنة القاوة :بالدخان، نعم، القاوة ال شك عن فياا ضرر ال سيما على بعم الناس، هل نقول

 رألن العلة عخف ؛حكم عخف ألنه قاتل، والقتل ضرر، والقاوة فياا ضرر يسير، والسم حرام، نع يه عيضا  
 األول: عحدها مساواة علته لعلة األصل، وال انث: مساواة حكمه لحكم األصل. طهنا شر ين، نفقد شر ين الشر 

عليه بىدليل، لمىاذار ألنىه حينئىذ ال نحتىاج إلىى قيىاس،  ا  ال الث: عال يكون منصوصا  عليه، ال يكون الفرع منصوص
ون فىث بعىىم الكتىب، نعىىم، كىذا حىىرام، ج إلىى قيىىاس، وبعىم عهىىل العلىم تيىىدنعىم، هىىل نحتىاج إلىىى قيىاسر ال نحتىىا

لكىن قىد يسىتعمل م ىل هىذا إذا كىان  ،كذا، وقياسا  على كذا، لس  بحاية إلى قياس -عليه الصالة والسالم-لقوله 
عم النص عليه فيه ما فيىه، نعىم، فىث دليلىه الىذي يعتمىد عليىه الىذي نىص عليىه فيىه، فيىه مىا فيىه مىن الضىعف، فيىد

ال لو كان دليله صحيح ،بالقياس  .صار عصال   ؛ما احتينا إلى قياس ا  وصريح ا  واب
وهو الشرط ال انث عشر من ، عال يكون متقدما  على حكم األصل الرابة: عال يكون متقدما  على حكم األصل،

 شروط األصل.
، ا  للعلة عريعة وعشرين شر والعلة علة، وذكروا لاا عريعة وعشرين شر ا ، الشوكانث ذكر : نلتث إلى العلة

دة بحيث عن كل تكون م ر  :شرط العلة أن تطرد في معلوالتدا، فال تنتقض لفظًا وال معنىً والمؤلف قال: ومن 
معنى هذار عن تكون العلة م ردةر عن ت رد العلة  عيشتكون م ردة،  ،لتسلم من النقم ما ويد  ويد الحكم

رفال تنتقم لفظا  وال معن ،فث معلوالتاا  ى 
يعنث إذا افترضنا علة لحكم يشركه فياا فروع ك يرة، لكن قد يلتث علياا النقم، يلتث علياا النقم، يلتث من 

 معنى يلتث علياا النقمر ما معنى ورود النقم على العلةر عيشينقم هذه العلة، كيفر 
 طالب:.......

 .اص كالقتل بالمحددفييب به القص ،يقول: كلن يقال بالقتل بالم قل عنه قتل عمد عدوان
ف نه ال ييب  ؛القتل بالم قل قتل عمد عدوان، فييب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقم ذلك بقتل الوالد ولده

 معنى هذار عيشبه قصاص، 
من  ا  ألنه عمد عدوان والم قل قاتل، فلو افترضنا عن ليد علة، كل قتل بالم قل يويب القصاص؛يريد عن ي رد ال
ن كل قتل : إفال نقول ،يقتل -بسيف عو بسكين-قتل، عو قتله بمحدد رو بالم قل عدوان متعمد ي  الناس قتل عم

 بالمحدد عو بالم قل يويب القصاصر نعمر
 طالب:.......

كافرا  بم قل عو بمحدد، حينئذ  عو قتل مسلم   ،عبدا   ، عو مة عدم التكافؤ، قتل حر  الولد   ينتقم إذا قتل الوالد   ،إيه
 .علةتنتقم ال
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ال ، ..الظاهر عن الدرس ما هو مسوي شثء مة شروط العلة، عريعة وعشرين شرط، نحيلكم على الشوكانث واب
 رنعم

 طالب:......
 :الشوكانث امن الشروط التث ذكره

ف ن لم تؤ ر فيه لم ييل عن تكون علة، إن لم تكن مؤ رة،  ،مؤ رة فث الحكم -يعنث العلة–األول: عن تكون 
 عناا وصف مناسب، وصف يتصف به من ياء الحكم بصدده. ألصل فث العلةا

يب  عليه كفارة ظاار، نعم، هناك عوصاي ك يرة لاذا و الذي يامة فث ناار رمضان و  -م ال  –لو افترضنا 
 ،الريل، نعم، هناك عوصاي ك يرة لاذا الريل، نفترم عن هذا الريل  ويل القامة، لونه عسود، نعم، عريم

 رليدوا، نعم -وال يكتب ال يقرع- ثنعم، عم   
 طالب:.......

 رنفترم عن هذه األوصاي ميتمعة فث هذا الريل، فال م ل هذه األوصاي مؤ رة فث الحكمر نعم
ألنه عرفنا من قاعدة الشرع عنه ال يلتف  إلى هذه األمور، ال يفر  بين األسود واألبيم، ال يفر   ؛غير مؤ رة

 ا  ريم والنحيف، الشرع ال يفر  بين هذه األمور، مش كلما شفنا شخصبين ال ويل والقصير، ال يفر  بين الع
رمضان، فث ليل رمضان  عليك كفارة ظاار، عو حتى فث غير ناار ،تعال :عسود يامة فث ناار رمضان قلنا

لة نقول: هذه عر! الكفارة -عليه الصالة والسالم-ألنه عسود م ل الذي يامة فث الناار وعللمه النبث  م ال  يامة؛
ال م ،غير مؤ رة  و بواضحرا هفال تكون مناسبة، واضح واب

ار إلحا  ال حكمة ميردة لخفائاا، فال يظكون تل يرها لحكمة مقصودة للشارع، بلن ي ،عن يكون وصفا  ضاب ا  
ال لم يمكن إ با  الحكم باا بالفرع، على تقدير عن تكون عخفى منه عو غيرها باا،  عن تكون ظاهرة يلية، واب

 له فث الخفاء. مساوية
 عن تكون سالمة بحيث ال يردها نص وال إيماع، تكون العلة سالمة ال يردها نص وال إيماع.

ولذا فث تنقيح المناط نيمة  ،عال يعارضاا من العلل ما هو عقوط مناا عال يعارضاا من العلل ما هو عقوط مناا،
ألن هناك قوية وعلل ضعيفة،  ؛قح، العلل المفضولةعكبر قدر من العلل المناسبة لاذا الحكم، نعم،  م بعد ذلك نن

وعلل مناسبة، وعلل غير مناسبة، ف ذا تحق  وتقرر لنا عن هذه هث العلة المناسبة لاذا الحكم، لم نلتف  إلى 
 عو مما هو غير مناسب للحكم. ،غيرها مما هو عضعف مناا

 عن تكون م ردة، الذي شرحناها.
عي ال يعلل الحكم الويودي بالوصف العدمث، قاله يماعة، وذهب  :م ال بوتثالسابة: عال تكون عدما  فث الحك

 األك رون إلى يواله.
 ألن ذلك يمنة من تعدياا. ؛ال امن: عال تكون العلة المتعدية هث المحل عو يلء منه

ل، دليل عدم المدلو إذ ال يللم من عدم ال ؛التاسة: عن ينتفث الحكم بانتفاء العلة، والمراد انتفاء العلم عو الظن به
 وهذا إذا كان  العلة منصوصة.عن ينتفث الحكم بانتفاء العلة، 

 علياا. العاشر: عن تكون عوصافاا مسلمة عو مدلوال  
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 الحادي عشر: عن يكون األصل المقيس عليه معلال  بالعلة التث يعل  علياا الحكم بالفرع بنص عو إيماع.
 ولمصل حكما  غيره. ،ال انث عشر: عال تكون مويبة للفرع حكما  

 ألناا حينئذ تكون شاهدة لحكمين متضادين. ؛ال الث عشر: عال تويب ضدين
خالفا  لقوم، يعنث ما تستنبر العلة بعد استقرار الحكم  ،الرابة عشر: عال يتلخر  بوتاا عن  بو  حكم األصل

 ،ه، عما كوناا تخفى فث عول األمرمعنى  بوتاار يعنث تحققاا فث المحكوم علي عيشعال يتلخر  بوتاا ، األصلث
ال ما فيهر ال ايتاادير ايتاادي  م تستنبر فيما بعد هذا فيه ما يمنة واب للمتلخر عن  نإذ ،استنباط العلل توقيفث واب

 للمتلخر عن يستنبر. ،يستنبر، نعم
 ألن رد الفرع إليه ال يصح إال باذه الواس ة. ؛الخامس عشر: عن يكون الوصف معينا  

 شر: عن يكون  ري  إ باتاا شرعيا  كالحكم.السادس ع
 السابة عشر: عال يكون وصفا  مقدرا .
لئال يفضث عال ترية  ؛فالشرط عال ترية على األصل ب ب اله عو إب ال بعضه ،ال امن عشر: عن تكون مستنب ة

ستفاد من النص إذ الظن الم ؛لئال يفضث إلى ترك الرايح إلى المريوح ؛على األصل بالب ال، عو إب ال بعضه
ال للم عن يرية إلى  ،ألنه فرع له، والفرع ال يرية على إب ال عصله ؛عقوط من الظن المستفاد من االستنباط واب

 نفسه بالب ال.
ا عناا من ال وافين، فسؤرها  اهر، لو قال شخص: الارة سؤرها  اهر لماذار ألناا ، نعم،الارة علة ال اارة فيه

ال اليفرة، ال م تشبه اليدي، واب  و بواضحرا هواضح واب
ال ما يصلح عن يكون علةر  هذه العلة كوناا مشباة فث الحيم إلى شثء مباح، هذه الشبه يصلح عن يكون علة واب

ألناا  ؛لو قال: الارة  اهرة روسؤر الارة وما دوناا فث الخلقة  اهر، نظرا  إلى الحيم، نعم :عهل العلم ما قالوا
 رنعمتشبه اليدي الصغير فث الحيم، 

 طالب: هي أصل بنفسدا أصاًل.
وكون علتاا منصوصة، لو قال شخص: عنا عندي عن الارة  اهرة، عو النص دل على  ،دعنا من كوناا عصال  

))إناا من : -عليه الصالة والسالم-ألنه ما وقف على قوله  ..؛ألناا تشبه ؛ستنب ااع اارة سؤر الارة، والعلة 
ال من يقف ما هو  ،ال وافين((  -عليه الصالة والسالم-معلل بعلة عخرط، لكن هذا ما وقف، عري عن النبث واب

ألناا تشبه اليدي فث حيمه،  ؛فقال:  اهرة، لماذار فاستنبر علة، علة وعن..، توضل بسؤرها وعبو قتادة توضل،
 اتوا لنا شيئا  ه..، هناا تشبإألنه يلتينا من يقول:  ؛عو تشبه اليفرة فث حيماا، هذا يعود إلى األصل بالب ال

ألناا تشبه يرو الكلب،  ؛، إيه ال، تشبه يرو الكلب..بس فث حيمه، صغير، ييث بكبر ، ماا  عو نيس ا  محرم
ألناا عاد  على األصل بالب ال،  ؛هذه العلة ال تصلح ألن تكون علة لى األصل بالب ال، إذنفعاد  ع

 نعمر
 :.......طالب
ر ال اارة، عيشسول توضل بسؤرها، عبو قتادة توضل بسؤرها، هذا دليل على لما الر  هلكن عب ل  األصل؛ ألن ،إيه

كلننا ما وقفنا على العلة المنصوصة، عناا من ال وافين، ما هث بعلة ال وافة،  راحنا نستنبر لماذا صار   اهرة
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ر، تشبه شخص ما وقف على العلة الحقيقية المنصوصة، فقال: ألناا تشبه اليدي، واليدي  اه، نستنبر علة
فعاد على األصل  ،هث نيسة نإذ، اليفرة، واليفرة  اهرة، يلتث من يقول: ال يا عخث هث تشبه يرو الكلب

 بالب ال، فعاد على األصل بالب ال.
 :.......طالب

ال هم قالوا  : إن -عهل العلم قالوابعم –إيه، بس ما تعود عليه بالب ال م ل هذه، ما تعود عليه بالب ال، واب
ة وما دوناا فث الخلقة  اهرة، فنظروا إلى مسللة الحيم، والحيم ال مانة منه إذا لم يعد على األصل الار 

 بالب ال.
 وعال تعارم بمعارم مناي لمويود باألصل. ،التاسة عشر: إن كان  مستنب ة فث الشرط

 .عي حكما  غير ما ع بته النص ،العشرون: إن كان  مستنب ة عال تتضمن ليادة على النص
 الحادي والعشرون: عال تكون معارضة لعلة عخرط تقتضث نقيم حكماا.

العلة مويبة للالة ذلك الشرط؛ ألناا عاد   تكون  يول عنيفال  ا  ال انث والعشرون: إذا كان األصل فيه شر 
 على بعم المعلول بالب ال.

لالستغناء حينئذ عن  ؛بعمومه وال بخصوصهال الث والعشرون: عال يكون الدليل الدال علياا متناوال  لحكم الفرع ال 
 القياس.
 عال يكون الفرع منصوصا  عليه، عو ال تتناوله العلة بعموماا، عال تتناوله العلة بمعوماا. :ما قلنا م ل

ومن ، الرابة والعشرون: عال تكون مؤيدة لقياس عصل منصوص عليه بال با ، على عصل منصوص عليه بالنفث
شرط الحكم عن يكون م ل العلة فث النفث وال با ، شرط الحكم عن يكون م ل العلة فث  شرط الحكم هنا، ومن

ن انتف  انتفى، وهذا إذا كان الحكم معلال   النفث وال با ، عي فث الويود والعدم، ف ن ويد  العلة ويد الحكم، واب
 م، ومتى انتفى انتفى.ف نه معلل بالسكار، فمتى ويد السكار ويد الحك ،بعلة واحدة، كتحريم الخمر

وعما إذا كان الحكم معلال  بعلل ف نه ال يللم منه انتفاء علة معينة، مناا انتفاء الحكم، كالقتل ف نه ييب بالردة 
 معنى هذار عيشوترك الصالة غير وذلك،  ،واللنا بعد الحصان، وقتل النفس المعصومة المما لة

بعد  ىلم من انتفاء علة معينة مناا انتفاء الحكم، معلل بعلل، شخص لنوعما إذا كان الحكم معلال  بعلل ف نه ال يل
ال ال، لن  وقتل، استح  القتل. ىالحصان، وقتل نفس معصومة، نعم، فاستح  القتل، واضح واب

وهما محصنان، عحدهما  ،بعد الحصان فقر وال قتل، نفترم شخصين اشتركا فث اغتصاب امرعة ىشخص لن
 ال انث يقتل م له وهو ميرد ل نار كيف ،وقتل ىقتلاما،  يب واحد مناما لنقتلاا، فحكم القاضث ب

المسللة واحد فيه عك ر من علة، وواحد فيه علة مويبة، تكفث هذه العلة، ولذا يقول: وعما إذا  ..،نقول: هذه العلة
ا يقول لك ليد من الناس: كان الحكم معلال  بعلل ف نه ال يللم منه انتفاء علة معينة مناا انتفاء الحكم، يعنث م

هو ى و ألنه قتل، نقول: قتلنا ولدك ليشر ألنه لن ؛ولد فالن صحيح تواليش قتل  ولدي وهو ما قتل، عنتم قتل
 محصن.

 كالقتل ف نه ييب بالردة واللنا بعد الحصان وقتل النفس المعصومة المما لة وترك الصالة وغير ذلك.
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ذا كان القياس فث مقابلة النص، قالوا عنه: فاسد االعتبار، لماذار ألنه إ ،له مفسدا  ،هناك القياس له مفسدا 
 لإليماع عيضا  فاسد االعتبار. ا  إذا كان القياس مخالف، فث مقابل النص

النقم، وهو ويود الوصف بدون  ،عدم  بو  الوصف اليامة الذي ييمة بيناما فيقتضث اللحا ، قصور العلة
 العكس وهو ويود الحكم بدون الوصف.، ة، يعنث حتى فث النصوصالحكم، والنقم فث سائر األدل

 السابة: القلب وهو إ با  نقيم الحكم بالعلة بعيناا.
مناسب للحكم يويد فث األصل، ويعدم فث الفرع، عو يويد فث الفرع ويعدم فث  ى  ال امن: الفر  وهو إبداء معن

 األصل.
وغيره، ومعناه: عن يسلم الخصم الدليل الذي استدل به  بالقياس التاسة: القول بالمويب، وهو يقدح بيمية األدلة

دليلك صحيح لكنه ليس  ،إال عن يقول: هذا الدليل ليس فث محل النلاع، نعم، ليس فث محل النلاع، نعم ،المستدل
نما هو فث غيره، فيبقى الخالي بيناما.ور فث محل النلاع، دليلك م  ده شثء لخر، واب

 وط القياس التث تقدم ذكرها.العاشر: نقص شرط من شر 
 تفضل.

والحكم هو الميلوب  :والعلة هي الجالبةالكالم فث الشروط قال:  -رحمه هللا تعالى-بعد عن عناى المؤلف 
 والحكم هو الميلوب للعلة. ،للعلة، العلة هث اليالبة

قير، علة، وصف ف نه وصف مناسب دفة حاية الف ،الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفة حاية الفقير
مناسب ليياب اللكاة، والحكم هو الميلوب للعلة، عي هو األمر الذي نشل عن ويود ذلك الوصف المناسب، 

 وهو يريان الريا فث األرل، فالحكم ميلوب، يلب إلى الرل، ،العلة وهث االدخار مة االقتيا ، يلب  الحكم
 :-رحمه هللا-كم، وفث هذا يقول الناظم والعلة التث تيمة بين الرل والبر هث اليالبة لذلك الح

 والشىىىىىىىرط فىىىىىىىث القيىىىىىىىاس كىىىىىىىون الفىىىىىىىىرع
 بىىىىىىىىىىىىىىىلن يكىىىىىىىىىىىىىىىون يىىىىىىىىىىىىىىىامة األمىىىىىىىىىىىىىىىرين
 وكىىىىىىىىىىىىون ذاك األصىىىىىىىىىىىىل  ابتىىىىىىىىىىىىا  بمىىىىىىىىىىىىا
 وشىىىىىىىىىىىىىىىرط كىىىىىىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىىىىىىة عن ت ىىىىىىىىىىىىىىىرد
 لىىىىىىىىم ينىىىىىىىىتقم لفظىىىىىىىىا  وال معنىىىىىىىىى  فىىىىىىىىال
 والحكىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىن شىىىىىىىىىىىرو ه عن يتبعىىىىىىىىىىىا
 فاىىىىىىىىىىىث التىىىىىىىىىىىث لىىىىىىىىىىىه حقيقىىىىىىىىىىىا  تيلىىىىىىىىىىىىب

 

 مناسىىىىىىىىىىىىىىىبا  ألصىىىىىىىىىىىىىىىله فىىىىىىىىىىىىىىىث اليمىىىىىىىىىىىىىىىة 
 مناسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبا  للحكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم دون مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين
 يوافىىىىىىىىىىى  الخصىىىىىىىىىىىىمين فىىىىىىىىىىىىث رعييامىىىىىىىىىىىىا
 فىىىىىىىىىىىث كىىىىىىىىىىىل معلوالتاىىىىىىىىىىىا التىىىىىىىىىىىث تىىىىىىىىىىىرد
 قيىىىىىىىىاس فىىىىىىىىث ذا  انتقىىىىىىىىام مسىىىىىىىىيال
 علتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه نفيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  واب باتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  معىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
 وهىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىذي لاىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىذاك ييلىىىىىىىىىىىب

 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى لله وصحبه عيمعين. ،وهللا ععلم
 
 
 
 
 


